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Ik heb van André het verzoek gekregen om mijzelf voor te stellen nu ik de nieuwe penningmeester van 
TVR ben, dus hier gaan we. Mijn naam is Leon van der Wilde

 

, ik ben 43 jaar en woon in Vlaardingen. 
Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, Daniël en Thomas van 12 en Sophie van 6. 
Ik werk als financieel administratief medewerker bij Klasmann Deilmann Benelux, één van de grootste 
importeurs/exporteurs van veenproducten in de wereld. Wij leveren o.a. de zakken potgrond voor in de 
tuin die je bij de Gamma koopt of bij tuincentra. Na diverse andere sporten zoals voetbal, kickboksen 
en fitness beoefend te hebben ben ik in 1996 begonnen met hardlopen. Na twee marathons zocht ik 
naar een nieuwe uitdaging en toen ben ik in 1997 via mijn oude kickboksleraar, TVR lid Arjen van den 
Bosch, bij TVR terecht gekomen.  
In een ver verleden ben ik al penningmeester geweest bij TVR, maar nadat ik vader was 
geworden van een tweeling ontbrak het mij aan tijd om de trainingen van TVR te volgen en 
ben ik afgetreden als penningmeester en heb ik opgezegd als lid. In de jaren hierna heb ik altijd voor 
mezelf getraind. In 2009 ben ik weer lid geworden omdat ik toen de trainingen weer kon volgen en tot 
nu heb ik het prima naar mijn zin.  
Na in 1997 wat korte wedstrijdjes gedaan te hebben, heb ik in 1998 voor het eerst de hele in Almere 
gedaan. In de jaren daarna heb ik deze nog 10 keer gedaan en is de lange afstand eigenlijk mijn 
favoriete afstand geworden. Doordat ik vanwege mijn werk de hele dag binnen zit  
is het heerlijk om voor of na het werk even lekker buiten te sporten. Het is vaak wel een hele planning 
om de triathlon te combineren met een druk gezin, maar tot nu toe lukt dit goed.  
Mijn sportieve doel voor de toekomst is om met het eredivisie team van TVR, team UnLtd. 
zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie, deze competitie met wedstrijden over de kortere 
afstanden is een leuke uitdaging na het langere werk. Mijn doel als penningmeester en 
bestuurslid is om TVR financieel en sportief gezond te houden en ervoor te zorgen dat iedereen naar 
zijn zin kan sporten.  
Als laatste wil ik kwijt dat ik hoop dat ieder lid beseft dat als je lid bent van een vereniging dit ook  
verplichtingen met zich meebrengt. Het is een kleine moeite om zelf eens iets voor de club te doen of 
om op de jaarlijkse ledenvergadering te komen.  
 
 


